
Referat 

 
Af 

 

Christiansborg klubbens generalforsamling, onsdag den 24. april 2019 

 

 
Generalforsamlingen blev afholdt i Hofteateret, hvor formanden Ole Reiter kl. 19:15 

bød velkommen til de fremmødte 40 medlemmer af klubben, og herefter gik over til 

den udsendte dagsorden for generalforsamlingen. 

 

Pkt. 1 

 

Jørgen Svaneberg blev med akklamation valgt til dirigent. 

 

Pkt. 1b 

 

Leif Kirk blev med akklamation valgt til referent. 

 

Pkt. 2 

 

Formanden aflagde beretning om klubbens virksomhed i sæsonen 2018/2019 som 

følger: 

 

Ja, ser man på det forgangne år siden seneste generalforsamling i maj 2018, er der 

sket mange væsentlige politiske hændelser både indenrigs- og udenrigs. Og de har 

alle sat sig tydelige spor også i Christiansborgklubbens dagsorden og sæsonplan. 

 

Da vores mål i Præsidiet er at have fingeren på tidens puls, er vi derfor stolte over at 

have arrangeret en foredragssæson med superaktuelle talere og problemkredse. 

 

Valgtrommerne har rumlet – og vi har i vores planlægningsarbejde mærket dette 

allerede i efteråret 2018, hvor mange af vores aftaler med oplægsholderne har været 

betinget af, at der ikke blev udskrevet valg. 

 

 
Oktober 2018:     Tirsdag d. 23. oktober kl. 20:00:  

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev & Alex Ahrendtsen, MF, kultur- 

ordfører for Dansk Folkeparti taler om forvaltningen af Danmarks kulturarv 

 

  

November 2018:  Onsdag d. 7.  november kl. 20:00: 

Fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard, MF (Rad.) taler ud fra sin højaktuelle 

bog fra okt. 18: ”Søg mod midten i et forsøg på at løse tidens store udfordringer” 

 

  

 



December 2018:  Tirsdag d. 4. december kl. 20:00: 

Hans Andersen, MF, Venstres beskæftigelsesordfører & Dennis Kristensen, 

tidligere forbundsformand for FOA (2002-18) taler om ”Den danske model” og 

om arbejdsmarkedet generelt 

 

 

Februar 2019:    Onsdag d. 6. februar kl. 20:00: 

Uffe Elbæk, MF, partileder for Alternativet taler om alternative tanker om 15 nye 

ministerier og et centralt fokus på klimapolitikken  

 

Marts 2019:        Onsdag d. 27. marts kl. 20:00: 

Trine Bramsen, MF, Socialdemokratiets retsordfører taler om udviklingen i 

retspolitikken. 

 

April 2019:          Ordinær generalforsamling på Hofteateret på Christiansborg. 

Medlemsmøde, hvor aftenens gæstetaler Politisk kommentator Søs Marie Serup 

taler om aktuel dansk politik. 

 

Som det fremgår ovenfor har vi prøvet en ny model i år med to talere: en MF’er og én 

udefra. Dette forsøg er afstemt efter Folketingets nye regelsæt, der kræver, at der altid 

skal være en MF’er til stede. Dobbelttalerrollen er nok en model, som vi vil benytte 

en del i fremtiden. Men det bliver også en dyrere model, som vi derfor sparer op til i 

vores budget.  

Vores forenings IT-medarbejder er netop ved at ændre lidt på vores hjemmeside, og 

Mathias har gjort et stort og flot arbejde med en ny ”bjælke”, der tydeliggør emner og 

oplægsholdere gennem de lidt mere end 100 år. Han har til dato anført de første 100 

års aktivitet – og mangler at færdiggøre de sidste 5 års talere og emner. 

 

Ser man således på foreningens første møde i året 1915: 

 



 

Og sammenligner dette med møderne 100 år senere ser man: 

 

 
Begge gange var der en nationalbankdirektør som ene-taler – det er ikke muligt 

længere kun med en taler udenfor Folketinget; derfor laver vi en parløsning, så der 

altid er en MF’er til stede. 

 

Gå ind på vores hjemmeside og se de nye tiltag samt studér den kulturhistorie, der 

ligger i de 100 års emner og oplægsholdere. 

Men husk: man kan ikke google Christiansborgklubbens navn, for så ledes man på 

afveje via vores forhenværende IT-udbyders system som en slags drilleri fra vores 

gamle udbyderfirma. Det er den gammelkendte historie. 

 

Så når man skal ind på hjemmesiden, må man derfor benytte sig af de links, vi altid 

anfører i bunden af foreningens skrivelser eller selv taste hjemmesidens navn ind i 

adressefeltet på sin PC:   

www.christiansborgklubben.dk 

 

 

Men hvornår kommer valget? Det er jo nok noget aftenens hovedtaler kommer ind på 

lidt senere, når vi skal høre Politisk kommentator Søs Marie Serup taler om aktuel 

dansk politik. 

 

Ifølge vores statsminister er der to personer, der kender datoen: statsministeren og 

hans hustru. 

Bliver det til et dobbeltvalg søndag d. 26. maj med både valg til Europaparlamentet 

og Folketinget? I givet fald skal valget så udskrives mandag d. 6. maj. 

http://www.christiansborgklubben.dk/


Eller venter statsministeren til den aller-allersidste mulighed: mandag d. 17. juni, 

hvortil han så skal udskrive valget senest d. 28. maj. 

Partileder Søren Pape har tabt sig, han er klar til kamp – men hvad med Løkke? 

Det taler måske for den sene valgdato. 

 

 

På det indenrigspolitiske område skal statsminister Lars Løkke have afprøvet 

holdbarheden af sin udvidede Venstre-mindretalsregering (med ændringen i nov. 

2016), hvor der også blev ministertaburetter til de konservative og Liberal Alliance.  

  

Lars Løkke-regeringen er dog stadig parlamentarisk afhængig af Dansk Folkeparti, 

som samtidig har fortsat sin lille flirt med Socialdemokratiet. Er der nye kæresterier 

på vej med nye ”flytte-sammen”-relationer i dansk politik? Eller er disse Amors pile 

blevet lidt mere våde-skudte på det allersidste. 

Mette Frederiksen er klar til at rykke ind i statsministeriet, melder hun. Det så vi også 

i kunsten. Dét skal forklares: her tænker jeg på, at vi på det seneste møde i marts her i 

Christiansborgklubben med Socialdemokratiets Trine Bramsen fik, som en lille 

sidegevinst, en kunstvandring, da vi flyttede fra Fællessalen til Snapstinget. Vi lagde 

jo vejen forbi Socialdemokratiets gruppeværelse, som netop er blevet udsmykket med 

7 kunstværker bestilt, betalt og ejet af Socialdemokratiet. Jacob Brostrup har i disse 7 

store malerier fortalt Socialdemokratiets historie fra Louis Pio til Mette Frederiksen, 

der på det sidste maleri i rækken måske var symbolsk malet som kvinden for enden af 

tunnelen.  

Ja, det bliver en spændende valgkamp! 

 

 

Og på det udenrigspolitiske felt er mange traditionelle positioner og synspunkter 

væltet omkuld: England meldte sig ud af EU i juni 2016 efter 43 års medlemsskab – 

og skilsmisseforhandlingerne ”Brexit” kan vist ikke siges at være langt frem. Siger 

man ”order…” nærmer det sig en vittighed.  

 

Frankrigs præsident Emmanuel Macron der fik et solidt parlamentarisk flertal bag sig 

med sin helt nye politiske bevægelse ”En Marche” / ”Fremad” skal prøves af ved det 

forestående Europaparlamentsvalg. Og samtidig skæver han nervøst hver lørdag til de 

gule veste, som har rejst en stor sociale debat i Frankrig. 

Alt dette fik vi rigtig god indsigt i her i klubben for et par år siden ved arrangementet 

med EU-professor Marlene Wind, der talte om Brexit og de vigtige europæiske valg 

– herunder også det tyske valg. Angela Merkel har valgt sin sortie og sidder kun på 

lånt tid. Spanien har et vigtigt valg snart. Og Italien havde valg i marts – de har 

foreløbigt haft 61 regeringer siden den 2. verdenskrig. 

 

På den storpolitiske verdensscene bliver vi stadig overrasket over præsident Donald 

Trumps udspil og udbrud. Jeg tænker ofte tilbage på det udsagn, som mange 

kommentatorer trøstede verden med ved Trumps valg – og det lød, at Trump måske 

ikke personligt har den store politiske erfaring; men at han givetvis vil vælge nogle 

gode og stabile rådgivere, der skulle stå ham bi. Ja, det tør siges – der har været gang 



i svingdøren, og Trump har allerede nu på sin første halve 2 års periode udskiftet 

flere rådgivere end tidligere præsidenter har foretaget på embedsperioder i 8 år.  

Og så alligevel ser vi pludselig nye tegn mellem USA og Nordkorea med topmøder 

mellem præsident Trump og Kim Jong-un. Men de var vist ikke godt nok forberedte 

efter den diplomatiske drejebogs retningslinjer. 

 

 

 

 

Medlemstilgangen i 2018/19 har været pæn; ved opgørelsen 1. feb. var der 

231medlemmer, hvoraf knap halvdelen har tilkendegivet politisk tilhørsforhold. 

 

I det kommende folketingsår 2019/2020 udsendes kontingentopkrævningen omkring 

1. september 2019 og med betalingsfrist 1. oktober 2019. Klubbens årsregnskab 2018 

er vedlagt indkaldelsen til Generalforsamlingen og vil blive kommenteret af klubbens 

kasserer, Christen Terkildsen, under dagsordens pkt. 3. 

 

Årsregnskabet 2018 har et overskud på kr. 26.394  

Klubbens formuekonto pr 31/12 2018 er kr. 149.591 

 

 

Vi har i det forløbne år afholdt 5 ordinære præsidiemøder – bl.a. har vi måttet 

revidere vores vedtægter. Jfr. det senere punkt 5 på dagsordenen.  

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev jo behandlet og vedtaget på 

forrige generalforsamling i maj 18; men der var fra medlemmernes side et par 

ønsker og præciseringer, der nu er indarbejdet i vedtægternes §8 + §9.   

Bestyrelsen indstiller hermed de samlede og ajourførte vedtægter til beslutning 

på denne generalforsamling. 

 

  

Christiansborgklubbens kommende mødedatoer: 

  
Oktober 2019:       Onsdag d. 9. okt.  kl. 20:00 

November 2019:   Onsdag d. 20. nov. kl. 20:00 

December 2019:    Onsdag d. 4. dec.  kl. 20:00 

  

Februar 2020:  Onsdag d. 5. feb. kl. 20:00 

Marts 2020:  Onsdag d 18. marts kl. 20:00 

  

April/maj 2020:  præcis dato følger  

 Kl. 19:15 - 19:55 Generalforsamling  

 Kl. 20:00: aftenens gæstetaler 

 

 



Tak til præsidiemedlemmer for en stor indsats i årets løb og et kæmpe engagement – 

og alle arbejder vi naturligvis uden nogen form for vederlag. Ægte con amore.  

 

Klubbens Præsidium takker medlemmerne og deres gæster for fortsat inspirerende 

engagement ved møderne og mange venlige rosende bemærkninger og takke-mails 

efter vores arrangementer. 

 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 

 

Et medlem gjorde opmærksom på, at alle møderne nu afholdes på onsdage, og 

forespurgte om det ikke er muligt som i tidligere år at placere nogle af møderne på 

mandage. Formanden oplyste, at folketingets bemandingsplaner for sikkerhedsvagten 

ikke gør dette muligt. 

 

 

Pkt. 3 

 

Klubbens kasserer, Chresten Terkildsen fremlagde regnskabet for klubåret 2018/2019 

Samt budgettet for 2019/2020. 

Begge blev godkendt med akklamation. 

 

Pkt. 4 

 

Budgettet for 2019/2020 er baseret på uændret kontingent, hvilket blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

 

Pkt. 5 

 

De nye vedtægter for klubben blev vedtaget på sidste års generalforsamling med 

forbehold for, at der tilføjes en skærpet bestemmelse om klubbens ophævelse, samt 

en bestemmelse om disponering af klubbens formue ved ophævelse af klubben. 

 

Da der ved sidste generalforsamling på grund af for lille deltagelse ikke var 

kvalificeret majoritet for vedtægtsændringen, indstiller præsidiet hermed de nye 

vedtægter, med de ønskede ændringer indarbejdet, til generalforsamlingens endelige 

godkendelse. 

 

De nye vedtægter blev godkendt med akklamation. 

 

Pk. 6 

 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

Pkt. 7 

 

Valg til Præsidiet. 



 

Erik Udsen (liste C) ønsker af personlige grunde at udtræde af præsidiet. 

Birgit Lyngskjold (liste V), Christen Terkildsen (liste V) samt Mathilde Rude (liste 

U) afgår efter tur. 

Birgit Lyngskjold og Mathilde Rude er begge villige til genvalg, medens præsidiet til 

nyvalg foreslår henholdsvis Helle Hende Stærmose for liste V og Vibeke Dantzer for 

liste C. 

De blev alle valgt. 

 

Pkt. 8 

 

Statsaut. revisor Peter Clausen blev genvalgt som klubbens revisor. 

 

Pkt. 9 

 

Der blev ikke bragt noget op under eventuelt. 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, og formanden 

sluttede af med en tak til dirigenten for veludført hverv. 

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45 

 

 

 

 

 

Dirigent Jørgen Svaneberg                                                    Referent Leif Kirk 

 

 

 

 

 

 

 


